
145 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਹਜਸ ਪੁਸਤਕ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਉਸ 
ਹਵਚ ਿਾਇਦ ਹਸਰਫ ਸਰੇਿਟ ਗੀਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿੀ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਜਦ ਹਕ ਇਿ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਪਹਵੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਿਰ 
ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ੋ ਹਜਿੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਿੱਕਦਾਰ ਿੈ, ਹਫਰ ਵੀ ਇਿ ਗੱਲ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 
ਿਰੇਕ ਪੁਸਤਕ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਅਹਿਐਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਦੈਵੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹਵਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਹਨਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਹਣਤ ਹਿੱਸੇ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿੋਰ 
ਕਾਰਣ ਿੈ ਤਾਂ ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦ ੇ ਵੱਲ ਹਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, 
ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤਰਕਪ ਰਣ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਹਜਿੀ ਰਚਨਾ ਿੈ ਆਮ ਪੱਤਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦ ੇਹਵਚ ਦੱਬੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਦ ੇਹਵਚ ਇਕ ਸੂੰਦੇਿ ਿੈ ਜੋ ਮਸੀਿੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਿੋਰ ਹਕਸੇ 
ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਿੈ, ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਪੇਿ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੀ ਪਰਿਾਵ ਛੱਡਦੀ ਿੈ? ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਲਮ ਨਾਲ 
ਕਾਗਜ਼ ਤ ੇਹਕਉਂ ਹਲਹਖਆ? ਕੀ ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਿਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ? 
ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਰ ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਸੱਿ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਹਸਖਾਉਣ ਦਾ ਸੀ? ਕੀ 
ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕ ਹਟਕਾਊ ਹਰਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਸੀ? ਕੀ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਖ਼ਤਹਰਆਂ ਬਾਰੇ ਹਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ? ਹਜਵੇਂ-ਹਜਵੇਂ ਅਜੋਕਾ ਮਸੀਿੀ ਹਵਅਕਤੀ 
ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹਵਚ ਸਮਰੱਥ ਿੁੂੰ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਵਿਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦ ੇ ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦ ੋ ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ 
ਬਾਅਦ ਜੀਉਣਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਲਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ੍ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ 
ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।  

ਹਜੂੰ ਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵਚ ਉਿ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਰੋਤੇ ਹਵਚਕਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਿ 
ਦੀਆਂ ਿਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਅਜੋਕ ੇਪਾਠਕ ਲਾਿ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਜਤਨ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਜੋਕੇ ਪਾਠਕ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਇਿ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਰੋਤੇ ਹਵਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਹਕਵੇਂ ਬਹਣਆ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਇਿ ਹਕਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹਰਿਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਚ 
ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਮਾਿੌਲ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਿੀਂ, ਅਜੋਕ ੇਪਾਠਕ ਪੱਤਰੀ ਦੇ 
ਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰਨਗੇ ਹਜਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਹੜ੍ਹਆ ਸੀ। 
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ਇਤਿਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੱੁਹਦਆਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੋਕ ੇਪਾਠਕ ਇਿ ਪੱੁਛਣ 
ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਿਣਗੇ ਹਕ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸੀਿੀ ਹਨਿਚਾ ਅਤੇ ਚਾਲ-
ਚਲਣ ਦ ੇਲਈ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਗਆ ਿੈ।  

ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ 

ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਡਰਾਇਆ ਿਮਕਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੇਖਕ ਨੇ “ਿਤਾਨੀ ਮਨੱੁਖ” ਨਾਂਅ ਹਦੱਤਾ ਸੀ 
(ਯਿ ਦਾਿ 4)। ਯਿ ਦਾਿ ਦਿੋ ਲਾਉਣ ਹਵਚ ਕਾਫੀ ਉਗਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 
ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਿਬਦ ਲਗਿਗ ਤੁਰੂੰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਕੁਝ ਪੂੰ ਨੇ ਹਪੱਛੇ ਮੁੜ੍ਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਗੇ। ਯਿ ਦਾਿ ਕੋਲ ਇਨਹ ਾਂ “ਿਤਾਨੀ ਮਨੱੁਖਾਂ” ਬਾਰੇ 
ਜੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੀ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ” 
ਆਹਖਆ ਸੀ (2 ਪਤਰਸ 2:1)। ਜਦ ਹਕ ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਬਾਰੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਇਆ ਸੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਸੀ ਦੱਹਸਆ ਹਕ 
ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੇ 
ਇੱਕ ੋਹਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿੈ।  

ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ“ਿਤਾਨੀ ਮਨੱੁਖਾਂ” ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇ“ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ” ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇਨਫ਼ੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਯਿ ਦਾਿ 16; 2 ਪਤਰਸ 2:14) ਅਤੇ 
ਿਕ ਮਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁੱ ਛ ਜਾਹਣਆ ਸੀ (ਯਿ ਦਾਿ 8; 2 ਪਤਰਸ 2:10)। ਉਿ ਅਨੈਹਤਕ ਸਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅੂੰਤਰ-ਹਨਰਿਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਿੱਬਾ ਲਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਿੀ ਦਸਤ ਰ ਦ ੇਲਈ ਮਸੀਿੀ 
ਹਸੱਹਖਆ ਦੀ ਸੀ (ਯਿ ਦਾਿ 12, 13, 18, 19; 2 ਪਤਰਸ 2:13, 14)। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਨਆਂ 
ਸੁਰਗਦ ਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰ ਪਤਾ ਹਵਚ ਿੋਵੇਗਾ (ਯਿ ਦਾਿ 6; 2 ਪਤਰਸ 2:4)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ, ਿਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਿੀ, ਦੋਵਾਂ 
ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਾਹਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ 
ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹਜਿੀ 
ਿਾਲਤ ਹਵਚ, ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਇਿੋ ਿੈਰਾਨੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿੋ ਉਦੇਿ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖੀ ਸੀ ਉਿੋ ਉਦੇਿ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ ਦਾ 
ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਿੋਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਉਦੇਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖਕ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ ਦੇ 
ਲਈ ਪਰੇਹਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਉਦੇਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਹਬਿਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ 
ਹਜਸ ਦ ੇਲਈ ਦ ਜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਸੀ।  

ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ 
ਤਰੀਕ ੇਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਸੁਰਾਗਾਂ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੋਿਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਹਲਖਤ ਤ ੇਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਆਪਸ ਹਵਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਿਨ 
ਇਕ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਿੈ। ਜਦ ਹਕ ਸਬ ਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚਕਾਰ 
ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੂੰ ਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹਕ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ੋਥਾਂ 
ਤ ੇਰਹਿੂੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ੋਸਮੇਂ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਅਹਜਿੀ 
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ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਮੁਿਕਲ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਿੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਯਰ ਿਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਹਵਚ ਹਦਲੋਂ ਿਾਮਲ ਸਨ। 
ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਤੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਪਹਿਲੇ ਦ ੋਜਾਂ ਹਤੂੰ ਨ ਦਿਾਹਕਆਂ ਹਵਚ ਿੋ 
ਸਕਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦ ਜ ੇਦ ੇਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਿੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਿੁਰ ਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀਅਤ ਯਿ ਹਦਯਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਫੈਲ 
ਰਿੀ ਸੀ, ਇਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅੂੰਤਰ-ਹਨਰਿਰਤਾ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨ ਹਵਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਕਉਂਹਕ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਸਤਹਵਕ ਤੌਰ ਤ ੇਲੈਂਦੇ ਿਾਂ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦ ੇਰਸ ਲ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਯਾਕ ਬ ਦੇ 
ਿਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿ  ਦ ੇਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਵਚ ਇਿ 
ਸੁਝਾਅ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-
ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਲਖੀਆਂ।  

ਅੱਜ ਦ ੇ ਪਾਠਕ ਨਾ ਹਸਰਫ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਕਾਰ 
ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਣਗੇ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ। ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦ ੇਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਸਪੱਿਟ ਰ ਪ ਹਵਚ ਇੱਕੋ ਹਜਿਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ ਹਕ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਲੇਖਕ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇ ਹਚਿਰੇ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 
ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦ ੇਪਰਿਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਪਰਿਾਵ ਨਾਲ ਹਲਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ਜੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ । ਇਿ ਦੋਵੇਂ 
ਪੱਤਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ੋਹਜਿੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੜ੍ਬੜ੍ ਵਾਲੀ 
ਸਹਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲਹਖਆ ਸੀ ਜੋ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਪਰਿਾਵ ਦ ੇਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ, 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸਾਿਮਣ ੇਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦ ੇ ਹਵਚਾਰਨਯੋਗ ਆਮ ਤੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਹਸੱਟੇ 
ਵੱਲ ਨਿੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਹਕ ਇਕ ਆਮ ਪੱਤਰੀ ਪ ਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿਮਣਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।  

ਦੋਵੇਂ ਲੇਖਕ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਇਿ 
ਜਾਣ ਲੈਣ ਹਕ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਿਕ (ਹਦਰਿ ਹਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਪਦੇਿਕ) ਰਸ ਲੀ 
ਸੂੰਦੇਿ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਜਸ ਪਰਿ  ਦੀ ਉਿ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਹਵਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ (ਯਿ ਦਾਿ 20, 21; 2 ਪਤਰਸ 
2:20, 21)। ਨਾ ਿੀ ਪਤਰਸ ਨਾ ਿੀ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਮੱਠੇ ਿਬਦਾਂ ਹਵਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ ਹਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪੇਿ ਕੀਤਾ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਿਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਪਿ ਆਂ 
ਨਾਲੋਂ ਹਬਿਤਰ ਨਿੀਂ ਸਨ (2 ਪਤਰਸ 2:12) ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ “ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਾ ਅਨਹੇ ਰ ਘੁੱ ਪ 
ਘੇਰ ਰੱਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ” (ਯਿ ਦਾਿ 13)। ਇਿ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਹਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ 
ਹਵਚ ਹਜਨਹ ਾਂ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਨੇ ਸਮੱਹਸਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ੋਤਬਕੇ ਦੇ ਸਨ। 

ਜਦ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਮਾਿੌਲ ਇੱਕ ੋਹਜਿਾ 
ਿੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਰ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਇਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਉਦੇਿ 
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ਅਤੇ ਤਰੀਕ ੇਿਨ। ਪਤਰਸ, ਯਿ ਦਾਿ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾਅਹਵਆਂ ਬਾਰੇ ਹਚੂੰ ਤਤ ਸੀ 
ਜੋ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਗਆਨ ਦ ੇਬਾਰੇ ਕੀਤ ੇਸਨ ਜੋ ਰਸ ਲੀ ਗਵਾਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ 
(2 ਪਤਰਸ 1:3, 8)। ਿਾਇਦ ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ਆਦਾ ਿੀ ਜਥਾਰਥ 
ਰ ਪ ਹਵਚ ਵੇਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸਨ (2 ਪਤਰਸ 3:3–10)। ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ , ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਕੁਿਰਮੀ ਦਾਅਹਵਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਇਆ ਸੀ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇ ਲਈ ਉਸ ਯਿ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ 
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹਜਸ ਦਾ ਉਸ ਦ ੇਸਰੋਹਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਿਰ ਪੱਤਰੀ ਤ ੇਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਿਰ ਲੱਗੀ ਿੋਈ ਸੀ।  

ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪਹਿਲੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਕੋਲ ਰਸ ਲੀ ਹਨਿਚਾ ਦੀ ਪ ਰੀ ਪਿੁੂੰਚ ਸੀ (ਯਿ ਦਾਿ 3; 2 ਪਤਰਸ 
1:3)। ਉਲਟ ਦਾਅਹਵਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦ ੇ ਹਗਆਨ ਹਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ 
ਨਿੀਂ ਸੀ ਿੋ ਰਿੀ। ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣ ੇਸਰੋਹਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਰੱਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਬੱਦਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ (ਯਿ ਦਾਿ 4; 
2 ਪਤਰਸ 2:1)। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ ਹਕ ਉਿ “ਓਸ ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਲਈ ਹਜਿੜ੍ੀ 
ਇੱਕ ੋਿੀ ਵਾਰ ਸੂੰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਤਨ ਕਰਨ” (ਯਿ ਦਾਿ 3)। 

ਸਰੋਤ ੇ
ਜਦ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਰਣ ਿਬਦਾਂ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਹਿਤ 

ਕੀਤਾ, “ਹਜਿੜ੍ੇ ਸੱਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਹਪਤਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਵੱਚ ਹਪਆਰੇ ਅਤੇ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦ ੇਲਈ 
ਰੱਖੇ ਿੋਏ ਿਨ” (ਯਿ ਦਾਿ 1), ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਵਰਣਨ ਹਦੱਤਾ ਇਿ ਸੁਝਾਅ 
ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਵਆਪਕ ਰ ਪ ਹਵਚ ਮਸਿੀ ਜਗਤ ਨ ੂੰ  ਪੱਤਰੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਲਖ ਹਰਿਾ। ਉਸ 
ਦ ੇ ਮਨ ਹਵਚ ਹਵਿੇਿ ਸਰੋਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੂੰਕੇਤ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰੇਹਰਤ ਯਿ ਦੀ 
ਅਪੋਹਕਰਫਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਿੈ। ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ 
ਹਕ ਉਸ ਦ ੇਸਰੋਤੇ ਯਿ ਦੀ ਹਵਿਵਾਸੀ ਿੋਣਗੇ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦ ੇ ਹਵਿਵਾਸੀ ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ 
ਤ ੇਈਥੀਓਹਪਕ ਈਨੋਕ ਜਾਂ ਮ ਸਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ, ਅਪੋਹਕਰਫਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ 
ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ ਹਜਸ ਦਾ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਿੋਵੇਗਾ।  

ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੋਿਾਂ ਦ ੇ
ਸਰੋਤੇ ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਿ ਗੋਹਲਕ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਦ ਜੇ ਦ ੇਹਬਲਕੁਲ ਨੇੜ੍ੇ ਸੀ। 
ਉਿ ਹਿੱਹਸਆਂ ਹਵਚ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅੂੰਤਰ-ਹਨਰਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਇੱਕੋ ਹਜਿੀਆਂ 
ਹਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰੇਗਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ 
ਹਵਚਾਰਯੋਗ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵੀ, ਇੱਕੋ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ-ਤੇੜ੍ੇ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਹਵਚ, 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦ ੇ ਵੱਡੀ ਹਗਣਤੀ ਹਵਚ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ 
ਿੁਰ ਆਤੀ ਿਬਦ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਇਕ ਹਨਿੱਜੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਉਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ ਦੀ ਬਿੁਤ ਚਾਿ ਕਰਦਾ ਸਾਂ।” ਹਫਰ ਉਸ 
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ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਲਖ ਕੇ ਤਾਗੀਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣੀ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਹਨਿਚਾ ਦੇ 
ਲਈ ਜਤਨ ਕਰੋ” (ਯਿ ਦਾਿ 3)। “ਤੁਸੀਂ” ਅਤੇ “ਮੈਂ” ਪੜ੍ਨਾਂਵ ਆਮ ਿਨ। ਛੋਟਾ ਹਜਿਾ 
ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖ ਹਰਿਾ ਸੀ। 

ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ 
ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇਿ ਦੱਸੀ ਹਕ ਮੈਂ “ਯਿ ਦਾਿ ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਯਸ  

ਮਸੀਿ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ ਦਾ ਿਰਾ ਿਾਂ” (ਯਿ ਦਾਿ 1)। ਜਦ ਹਕ ਅਜੋਕੇ ਪਾਠਕ ਦੇ 
ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਿੁਰ ਆਤੀ ਹਬਆਨ ਘੱਟ ਸੂੰਤੋਿਜਨਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਯਿ ਦਾਿ ਨਾਮ 
ਯਿ ਦੀ ਅਦਾਹਰਆਂ ਹਵਚ ਆਮ ਸੀ), ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇਸੋਹਚਆ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇਲਈ 
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਆਰੂੰਿਕ 
ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਯਾਕ ਬ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਹਜੱਥੇ 
ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਨਾਂ ਹਵਚ ਉਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਿੋਵੇਗਾ 
ਹਜਸ ਨੇ ਯਾਕ ਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਹਯਸ  ਦਾ ਿਰਾ। ਹਕਉਂਹਕ ਯਾਕ ਬ ਨ ੂੰ  ਲੋਕ 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਲੇਖਕ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਹਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਰਕੁਸ 6:3 ਹਵਚ, ਹਯਸ  ਦੇ ਿਰਾ ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ ਨ ੂੰ  
ਯਿ ਦਾਿ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ ਯਿ ਦਾਿ ਨਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰ ਪ ਿੈ। ਮਰਕੁਸ 6:3 
ਹਵਚ ਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਉਿ ਤੀਜਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮੱਤੀ 13:55 ਹਵਚ ਜੋ ਸ ਚੀ ਿੈ ਉਸ ਹਵਚ 
ਚੌਥਾ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਦ ੇਲਈ ਵੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਯਸ  ਦ ੇਪਹਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ, ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਖੁਦ 
ਦੀ ਯਾਕ ਬ ਦ ੇਿਰਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿੋਵੇਗੀ।  

ਜਦੋਂ ਲ ਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ) ਦਾ ਦ ਜਾ ਸੂੰਸਕਰਣ ਪੇਿ 
ਕੀਤਾ, ਉਿ ਸੂੰਸਕਰਣ ਹਜਿੜ੍ਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਣਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਲ ਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂੰਕੇਤ ਇਿ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਹਯਸ  ਦ ੇਿਰਾ ਹਵਿਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ 
ਸਨ। ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਹਵਚ, ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਹਯਸ  ਦੇ ਸੁਰਗ ਨ ੂੰ  ਉਠਾ 
ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਯਸ  ਦ ੇਿਰਾ ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ 
(ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 1:14)। ਅਨੁਮਾਨ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਿੁਣ ਤੱਕ ਉਿ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਪਏ ਸਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਿ , ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮਸੀਿਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲ ਕਾ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਕਿਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਯਾਕ ਬ, ਜੋ ਹਕ ਹਯਸ  
ਦ ੇਿਰਾਵਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਯਰ ਿਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਇਕ ਆਗ  ਬਹਣਆ। ਯਾਕ ਬ 
ਯਰ ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਹਵਚ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 15:13–21), ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਪੁਸਤਕ 
ਹਵਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 21:18; ਵੇਖੋ 1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 15:7; ਗਲਾਤੀਆ ਂ
1:19; 2:9, 12)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ ਹਵਚ ਪਰਿ  ਦ ੇਿਰਾਵਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਿੋਰ 
ਹਕਸੇ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਹਮਿਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ 
1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ ਹਲਖੀ (ਲਗਿਗ 57 ਈਸਵੀ ਹਵਚ)। ਇਿ ਪੱਤਰੀ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ 
ਹਯਸ  ਦ ੇਿਰਾ, ਯਿ ਦਾਿ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਿਨਰੀ ਬਣ ਗਏ 
ਸਨ (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 9:5)। ਯਿ ਦਾਿ ਅਰਥਾਤ ਯਾਕ ਬ ਦੇ ਿਰਾ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ 
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ਹਜਸ ਤ ੇਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਲਹਖਆ ਿੈ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੂੰਨਾ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੌਜ ਦ ਨਾ ਿੋਣ ਕਰਕ,ੇ ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ 
ਯ ਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪੱੁਤਰ, ਯਾਕ ਬ ਦਾ ਿਰਾ ਅਤੇ ਹਯਸ  ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਿਰਾ ਿੈ। 
ਬੇਿੱਕ, ਇਸ ਹਸੱਟੇ ਤ ੇਕਾਫੀ ਵਾਦ-ਹਵਵਾਦ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਦ ੇ ਹਵਰੱੁਿ ਹਜੂੰ ਨੇ ਵੀ 
ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਹਜੱਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਲਖਣ ਦੀ ਵਮਤੀ 
ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਹਮਤੀ ਹਜਸ ਤ ੇਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਿ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖੀ ਸੀ ਅਹਨਿਚਤ ਿੈ। ਪੱਤਰੀ ਦੇ 
ਹਵਿੇ-ਸ ਚੀ ਹਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ ਹਲਖਣ ਦ ੇ ਹਕਸੇ ਹਨਿਚਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਇਸ 
ਹਵਚ ਨਾ ਤਾਂ ਿ ਗੋਹਲਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਿੀ ਇਤਿਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਿੈ। ਕਾਫੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਿਨ 2 ਪਤਰਸ ਨਾਲ 
ਇਸ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਿ ਤ ੇਹਨਰਿਰ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਜਦੋਂ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਸਪੱਿਟ 
ਿੈ ਹਕ ਦੋਵਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਜ਼ਰ ਰ ਿੈ ਅਰਥਾਤ, 
ਦੋਵਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਲੇਖਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦ ਜੇ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਆਮ ਸਰੋਤ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਸਨ। ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਤ ਹਵਚ, ਿਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹਦੱਤਾ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੂੰਜੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ੋਹਜਿਾ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ 
ਆਇਤਾਂ ਹਵੱਚੋਂ, ਪੂੰਦਰਾਂ ਆਇਤਾਂ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਹਦੱਤੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ 
ਖਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਵੋਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਹਵਚ 
ਇੱਕ ੋ ਹਜਿੇ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਲਗਿਗ ਇੱਕ ੋ ਹਜਿੀ ਤਰਤੀਬ ਹਵਚ ਲਗਾਇਆ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਖ਼ਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ੋ ਹਜਿੇ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ 
ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰੇਗਾ ਹਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ 
ਅਣਆਹਗਆਕਾਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸੂੰਦੇਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਦ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਹਨਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 
ਤੁਲਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਿੀ ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 
ਹਵਚਕਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਹਨਰਿਰਤਾ ਿੈ ਇਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਇਦ ਿੀ ਕੋਈ 
ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੋਵੇ।  

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਇਿ ਦਲੀਲ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਉਦੇਿਾਂ ਲਈ 
ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ 
ਨਮ ਨਾ ਇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 2 ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਦ ੋ ਪਰਮੱੁਖ ਗੱਲਾਂ ਤ ੇ ਅਿਾਹਰਤ ਕਰਦੇ ਿਨ: 
(1) ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਜੋ ਹਲਹਖਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰਸ ਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ 
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ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ (ਆਇਤਾਂ 17, 18)। ਆਇਤ 17 ਹਵਚ, “ਰਸ ਲਾਂ” ਿਬਦ, ਇਸੇ ਕਰਕ ੇ
ਦਲੀਲ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸੂੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਤਰਸ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਤ ੇਆਪਣੀ ਹਨਰਿਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ। (2) ਹਕਉਂਹਕ ਪਤਰਸ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਯਿ ਦਾਿ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਪਰਹਸੱਿ ਆਗ  
ਸੀ, ਮਸੀਿ ਦਾ ਰਸ ਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯਿ ਦਾਿ 
ਨੇ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ।   

ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 

ਯਿ ਦਾਿ 2 
ਪਤਰਸ

4 ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। 2:1 
4 ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗੇਤਰੇ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। 2:3 

6 ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਹਵੱਚ ਨਾ ਰਿੇ ਹਨਆਉਂ ਲਈ 
ਬੂੰ ਿਨਾਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖ ਛੱਹਡਆ। 2:4 

7 ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਸਜ਼ਾ ਿੋਗਦੇ ਿੋਏ ਨਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਿੋਏ 
ਿਨ। 2:6 

8 ਏਿ ਮਨੱੁਖ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਹਿਰਿਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਕ ਮਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁੱ ਛ 
ਜਾਣਦੇ ਿਨ। 2:10 

9 ਦ ਤ ਹਮਿਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦ ਹਜਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਿ ਨਿੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਿਨ। 2:11 

10 ਇਿ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਓਿ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਉਿ ਦ ੇਹਵਖੇ 
ਕੁਫ਼ਰ ਬਦਕੇ ਿਨ। 2:12 

10 ਇਿ ਲੋਕ ਅਸਲੋਂ ਬੁੱ ਿਿੀਨ ਅਤੇ ਬ ੇਅਕਲ ਪਿ ਆਂ ਵਰਗੇ ਿਨ। 2:12 

11 ਓਿ ਹਬਲਆਮ ਦ ੇਰਾਿ ਿੋ ਤੁਰੇ ਹਜਿ ਨੇ ਕੁਿਰਮ ਦੀ ਮਜ਼ ਰੀ 
ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰਾ ਜਾਤਾ। 2:15 

12 ਓਿ ਿੋਗ ਹਬਲਾਸ ਹਵੱਚ ਖੁਿ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਓਿ ਕਲੂੰ ਕ ਅਤੇ ਦਾਗ 
ਿਨ। 2:13 

12 ਏਿ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਉਡਾਏ ਿੋਏ ਸੱੁਕ ੇਬੱਦਲ ਿਨ। 2:17 

13 ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਾ ਅਨਹੇ ਰ ਘੁੱ ਪ ਘੇਰ ਰੱਖ ਛੱਹਡਆ 
ਿੋਇਆ ਿੈ। 2:17 

16 ਓਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਮ ੂੰ ਿੋਂ 
ਵੱਡੀਆ-ਂਵੱਡੀਆਂਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਿਨ। 2:18 

17 ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ। 3:2 

18 ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ (ਹਦਨ) ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਣਗੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਪਣ ੇ
ਿਤਾਨੀ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। 3:3 
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ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਲਗਾਇਆ,  
ਜਦ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਪਤਰਸ 
1. ਉਜਾੜ੍ ਹਵਚ ਇਸਾਰਏਲ (ਆਇਤ 5) 1. -
2. ਦ ਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਹਵੱਚ ਨਾ ਰਿੇ

(ਆਇਤ 6)
2. ਬਾਗੀ ਦ ਤ (2:4)

3. - 3. ਨ ਿ (2:5)
4. ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ (ਆਇਤ 7) 4. ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ (2:6)
5. - 5. ਲ ਤ (2:7, 8)
6. ਮ ਸਾ (ਆਇਤ 9) 6. -
7. ਕਇਨ (ਆਇਤ 11) 7. -
8. ਹਬਲਆਮ (ਆਇਤ 11) 8. ਹਬਲਆਮ (2:15, 16)
9. ਕੋਰਾਿ (ਆਇਤ 11) 9. -

10. ਿਨੋਕ (ਆਇਤ 14) 10. -

ਿਾਲ ਿੀ ਹਵਚ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚਕਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਦੀ ਨੇਹੜ੍ਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਆਿਾਰ ਤ,ੇ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਹਦੱਤੀ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 
2 ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਿੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਲਈ, ਇਿ ਸਮਝਣਾ 
ਮੁਿਕਲ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਉਂ ਸੂੰ ਖੇਪ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਸੀ। ਸੂੰ ਿਵ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਿ ਤਰਕ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ 
ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਖੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  
ਹਵਸਤਾਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਹਵਚ ਿਰ ਯ ਨਾਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ 
ਯ ਨਾਨੀ ਹਲਖਤ ਹਵਚਕਾਰ ਬਰੀਕ, ਿਬਦ-ਦਰ-ਿਬਦ ਤੁਲਨਾ ਿਾਮਲ ਿੈ। ਇਿ ਅੂੰਤਰੀਵ 
ਹਨਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀਆਂ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਹਵਚ ਇਿ 
ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਪਰਚਹਲਤ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।1 ਕੁਝ ਦਲੀਲ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝ ੇ ਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਵੱਲ 
ਆਕਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਸ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਰੱਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। 

ਹਜਿੜ੍ੇ ਯਿ ਦਾਿ ਨ ੂੰ  ਯਾਕ ਬ ਦ ੇਿਰਾ, ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਹਜਸ ਤ ੇਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਲਹਖਆ ਿੈ ਰੱਦ ਰਕਦੇ ਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਲੇਖਕ ਪਤਰਸ 
ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚ ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇਅੂੰਤ ਜਾਂ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ 
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ਹਵਚ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਫਰ ਵੀ, ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹਵਦਵਾਨ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ ਰਿੱਸਵਾਦੀ 
ਹਸੱਹਖਆ ਨਾ ਤਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾ ਿੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਿੈ। ਹਨਰਾ “ਹਗਆਨ” 
(γνῶσις, ਗਨੋਹਸਸ) ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿੱਸਵਾਦ ਦ ੇ ਖੂੰਡਨ ਦੇ ਤੁੱ ਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਰਿੱਸਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅੂੰਗ ਦੋਿਰਾਪਣ ਿੈ। ਦੋਿਰਾਪਣ ਵਸਤ  
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹਵਚਕਾਰ ਇਕ ਹਤੱਖੀ ਹਿੂੰਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ; ਸਰੀਰਕ ਨ ੂੰ  ਸੁਿਾਅ ਤੋਂ ਬੁਰੇ 
ਵਜੋਂ, ਜਦ ਹਕ ਆਤਹਮਕ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੇ ਵਜੋਂ ਵੇਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਾ ਤਾਂ 2 ਪਤਰਸ ਨਾ ਿੀ 
ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਦੋਿਰੇਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਿੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਜੋ 2 ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਹਵਿੇਿਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਇਿ ਦਲੀਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪੱਤਰੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਿੀ ਇਿ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਪਰਿਾਵ ਦ ੇ
ਲਈ ਦਲੀਲ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱ ਝੀ ਕਲਪਨਾ ਹਜਿੜ੍ੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਸਾਹਿਤਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਿਨ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ, ਿਾਇਦ 
ਦਿਾਹਕਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਅਵਿੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਦਲੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਇਸ ਹਸੱਟੇ ਤ ੇਅਿਾਹਰਤ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂਅ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੀ ਹਮਤੀ ਦ ਜੀ ਸਦੀ 
ਹਵਚ ਿੈ। ਇਿ ਦਲੀਲ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਯਿ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ2 ਨ ੂੰ  
ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ ।3 ਇਸ ਿਾਲਤ 
ਹਵਚ, ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਦ ੇਲਈ ਸਮੇਂ ਦ ੇਲੋੜ੍ ਪਈ ਿੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਇਿ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੋਵੇ ਹਜਸ ਨੇ 
2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਠੋਸ ਿੈ ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂਅ ਿੈ ਅਤੇ 
ਜੇਕਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦ ੇਹਲਖਣ ਹਵਚਕਾਰ ਇਕ ਲੂੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਹਸੱਟੇ ਝਗੜ੍ੇ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਦੋਵੇਂ ਗੂੰਿੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਖੱੁਲਹੇ ਿਨ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹਨਰਿਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ 
ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਇਿ ਦਲੀਲ ਦ ੇ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਹਦੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਲਗਿਗ 
ਇੱਕ ੋਸਮੇਂ ਦ ੇ ਨੇੜ੍ੇ-ਤੇੜ੍ੇ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖਕ ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ ਸਨ, ਆਗ ਆਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੂੰਮ 
ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਨਾ ਹਸਰਫ ਉਸ ਿਹਿਰ ਦੀ ਯਿ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਦ ੇਇਲਾਹਕਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਿ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਨੇ 
ਦ ਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚੁਹਣਆ ਿੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਕਾਰਣ ਲਈ 
ਨਿੀਂ, ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦ ੇਇਖ਼ਹਤਆਰ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ। 
ਹਕਿੜ੍ੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈ, ਅੂੰਤ ਹਵਚ, ਇਿ ਗੱਲ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ਜਦ 
ਹਕ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨਿਚਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਿ, ਯਾਕ ਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 
ਵਾਂਗ, ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀਅਤ ਦ ੇਹਖੂੰਡਣ ਦ ੇਿੁਰ ਆਤੀ ਪੜ੍ਾਅ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਬਿੁਤ ਮੁਿਕਲ ਿੈ। ਹਬਿਤਰ ਪਰਮਾਣ ਮੌਜ ਦ ਨਾ ਿੋਣ 
ਕਾਰਣ, ਅਸੀਂ ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਇਤਿਾਸ ਦ ੇਪਹਿਲੇ 
ਇਕ ਦ ੋਦਿਾਹਕਆ ਦ ੇਅੂੰਤ ਹਵਚ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਹਜਿਾ ਰਵੱਈਆ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ 
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ਯੋਗ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰੂੰਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ। 
ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆ ਆਰੂੰਿਕ 

ਸਾਲਾਂ ਹਵਚ ਯਿ ਹਦਯਾ ਦ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਯਿ ਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ। 
ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਗਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਦੂੰ ਹਮਸਕ ਨ ੂੰ  ਸੌਲੁਸ ਦ ੇਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਿ ਸਪੱਿਟ 
ਿੈ ਹਕ ਮਸੀਿੀਅਤ ਿੁਰ ਆਤੀ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਯ ਨਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਿ ਦੀਆਂ ਦ ੇਇਲਾਕੇ ਹਵਚ 
ਫੈਲ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਫਹਲਸਤੀਨ ਦ ੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ ਕਰਤੱਬ 9:1, 2)। 
ਗਲਾਤੀਆਂ 2:1 ਦ ੇਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦ ੇਵਕਫੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਮਝਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਨ ਮਸੀਿ ਦ ੇਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ-
ਅੂੰਦਰ ਬਦਹਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਹਯਸ  ਦ ੇਸਲੀਬ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਪੂੰਜ 
ਸਾਲ ਦ ੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ, ਦੂੰ ਹਮਸਕ ਹਵਚ ਯਿ ਦੀ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  
ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ ਹਗਣਤੀ ਹਵਚ ਇੂੰ ਨੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸਨ ਹਕ ਇਿ ਗੱਲ ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ ਜੋ 
ਅਹਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਹਿਆਨ ਹਵਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਵਾਸੀ 
ਯਿ ਦੀਆਂ ਹਵਚ ਮਸੀਿੀਅਤ ਦ ੇਿੁਰ -ਿੁਰ  ਹਵਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਯਰ ਿਲਮ ਤੋਂ ਯਿ ਦੀ 
ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇ ਹਖੂੰਡਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 
ਲੋਕ ਹਖੂੰਡ ਗਏ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅੂੰਤਾਹਕਯਾ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਵਚ ਪਰਚਾਰ 
ਕੀਤਾ, ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦੀ ਸਮਾਜ ਤ ੇਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 11:19, 20)।  

ਇਿ ਇਕ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹਸੱਟਾ ਿੈ ਹਕ ਹਯਸ  ਦ ੇਸਲੀਬ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 
ਦ ੋਦਿਾਹਕਆਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਅੂੰਤਾਹਕਯਾ ਅਤੇ ਦੂੰ ਹਮਸਕ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ 
ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਇਲਾਹਕਆ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਯਿ ਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਹਵਚ ਇਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਤੱਤ 
ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ ਅਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ ਯਿ ਦੀ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਹਵਚ ਮਸੀਿੀ ਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦ ੇ ਸੁਣਾਉਣ ਹਦੱਤਾ ਿੋਵੇ। 
ਮਸੀਿੀ ਸੂੰਦੇਿ ਨੇ ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ਤ ੇਸੀਰੀਯਾ ਦ ੇਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ, ਯਿ ਹਦਯਾ ਦ ੇਉੱਤਰ 
ਹਵਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰਾ ਮਚਾ ਹਦੱਤੀ ਸੀ। ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸੂੰਦੇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸੌਲੁਸ ਿੀ 
ਉਿ ਇਕੱਲਾ ਹਵਅਕਤੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦੀ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ ਨ ਖਰਾਬਾ ਬੂੰਦ 
ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਿੇਹਜਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ ਅਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ 
ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦ ੇਲਈ ਹਨਰਾ ਨੀਚ ਪਰਹਵਰਤੀ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਹਗਰਫਤਾਰੀ, ਜੇਲ ਹਵਚ ਸੱੁਟਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਹਲਆ ਸੀ। ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਹਜਆ ਜਾ ਉਤਿਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਜਿੜ੍ੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਕ 
ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨੁਮਾਇੂੰਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਹਯਸ  ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਮੱੁਦਾ ਹਗਆਨ ਸੀ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਕ ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ ਕੀ ਿੋਇਆ ਸੀ ਹਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗਲੀਲੀ ਦੀ 
ਮੌਤ ਸੀ।  

ਯਰ ਸਲਮ ਤੋਂ ਯਿ ਦੀ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਹਮਿਨਰੀਆਂ ਦ ੇ
ਪਰਿਾਵ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਹਿਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਯਿ ਦੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਸੀਿੀ ਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਤੱਕ ਲੈ 
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ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਿਾਹਿਤ ਿੋਏ ਸਨ। ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ 
ਫਹਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਯਿ ਦੀ ਿਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹਬਲਕੁਲ ਹਿੂੰਨ-ਹਿੂੰਨ ਸਨ।4 ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ 
ਹਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦ ੇਅੂੰਗ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਪਣੇ ਹਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਰਮ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਰਮ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜੋ ਵੱਿ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਿ ਵੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ 
ਯਿ ਦੀ ਅਹਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਿੋ ਹਜਿਾ ਹਗਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਯਰ ਿਲਮ 
ਹਵਚ ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਆਗ ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸੀ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਯਿ ਦੀ 
ਫਲਸਹਫਆਂ ਨਾਲ ਚੋਿਲ-ਮੋਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਹਵਚ 
ਅਯੋਗ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਿੁੂੰ ਦੇ ਵੇਹਖਆ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੌਜ ਦਾ ਿਾਰਹਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਹਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਖੱੁਲਹੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਵੇਹਖਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ਆਦਾ ਿਲਕੇ ਨੈਹਤਕ ਹਨਯਮ ਲਈ ਇਕ ਖੱੁਲਹੇ  ਦਰਵਾਜੇ ਦ ੇਤੌਰ 
ਤ ੇਵੇਹਖਆ। 

ਰਸ ਲੀ ਸੂੰਦੇਿ ਦਾ ਇਕ ਤੱਤ ਸੀ ਹਜਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਲੋਚਨਾ ਦ ੇਪਰਤੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਹਦੱਤਾ। ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕ ਹਯਸ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਿ 
ਨਿੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ ਹਗਆਨ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਵਾਿੀ, ਮਸੀਿੀ 
ਸੂੰਦੇਿ ਹਵਚ ਸੁਿਾਵਕ ਨੈਹਤਕ ਮੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੁੜ੍ ਪੁਿਟੀ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਹਕ 
ਪਰਿ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖੀ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ 
ਹਲਖੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀ 2 ਪਤਰਸ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਨ (2 ਪਤਰਸ 3:11–13)। ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 
ਹਵਚ, ਇਿ ਘੱਟ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਪਰਿ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤ ੇਵਾਦ-ਹਵਵਾਦ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਿ “ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦਾ ਹਜਿੜ੍ਾ ਇੱਕ ੋਿੀ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਪਰਿ ” 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਇਨਕਾਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ (ਯਿ ਦਾਿ 4)। ਉਸ ਿਾਲਤ ਹਵਚ, ਇਿ 
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਉੱਹਚਤ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ, ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ 
ਿੁਰ ਆਤੀ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਿੀ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਾਇਦ 40 ਈਸਵੀ ਦ ੇਅੂੰਤ ਹਵਚ ਜਾਂ 50 
ਈਸਵੀ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਹਵਚ। 

ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹਜਿੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕਰਦੇ 
ਿਨ, ਇਿ ਸੋਚਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਲਗਿਗ ਇੱਕ ੋ ਸਮੇਂ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਯਿ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਯਿ ਦੀ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦ ਜਾ 
ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਯਿ ਦੀ ਸੋਚ ਹਵਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਯਿ ਦੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਸੀਰੀਯਾ/ਫਹਲਸਤੀਨ ਹਵਚ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਯਿ ਦੀ 
ਸੱਹਿਆਚਾਰ ਹਵਚ ਲੀਨ ਿੋ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਮੂੰ ਹਨਆ ਜਾਵੇ ਹਕ ਯਿ ਦੀ 
ਿਾਿਾ ਗੈਰ-ਯਿ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਚਵਰੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ 
ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਹਵਿੇਿਤਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ 

ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹਕਸਮ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖਣ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਸੀ 
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ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਸੀ। ਮੌਜ ਦਾ ਸੂੰਕਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਿੈ, ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਵੀ 
ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਹਰੱਤਰ ਬਾਰੇ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਉਿ ਹਦਲੇਰ, ਘਮੂੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਤਆਗੇ ਿੋਏ ਸਨ (ਯਿ ਦਾਿ 16; 2 ਪਤਰਸ 2:14)। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਤੱਖ 
ਰ ਪ ਹਵਚ ਹਕਰਪਾ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਸਮਹਝਆ ਸੀ (ਯਿ ਦਾਿ 4, 12, 13; 
2 ਪਤਰਸ 2:19)। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਸਰਫ ਖੱੁਲਹੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਤਰਪਤ 
ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਵੀ ਹਸੱਹਖਆ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਹਤਰਪਤੀ ਮਸੀਿੀ ਚਾਲ-
ਚਲਣ ਹਵਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਸੁਰਗਦ ਤਾਂ ਤ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਹਨਆਂ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ 
ਕੀਤਾ (ਯਿ ਦਾਿ 6; 2 ਪਤਰਸ 2:4)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਹਨਿੱਕਹਲਆ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਕਸੇ ਪਖੂੰਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਪਰਾਣੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ 
ਮਨੱੁਖ ਹਵਚਕਾਰ ਹਵਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਤਹਮਕ ਹਗਆਨ ਵਾਲੀ ਹਸੱਹਖਆ ਹਵਚ 
ਪਰਮੱੁਖ ਸਮਹਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਤਹਮਕ ਹਗਆਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਾਵ ਦੇ 
ਸੂੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਹਖਆ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ, ਸੁਰਗਦ ਤਾਂ ਤ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਨਆਂ ਬਾਰੇ ਹਕਆਸ 
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਿ ਦੀ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ਚੋਖੀ ਗਵਾਿੀ ਿੈ। ਸੁਰਗਦ ਤਾਂ ਦੇ 
ਿਵਾਲੇ ਆਤਹਮਕ ਹਗਆਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਾਵ ਦਾ ਸਵੈਚਹਲਤ ਹਚੂੰ ਨਹ  ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਯਹੂਦਾਹ ਦ ਆਰਾ ਅਪੋਵਕਰਫਾ (ਅਪਰਮਾਣਕ) 
ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਿਾਇਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ, ਗੈਰ-ਪਰਮਾਹਣਕ ਯਿ ਦੀ 
ਸਾਹਿਤ ਹਵੱਚੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਿ ਪੱਤਰੀ ਮ ਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਹਵਖੇ ਮਿਾਂ ਦ ਤ 
“ਮੀਕਾਏਲ” ਅਤੇ ਿਤਾਨ ਹਵਚਕਾਰ ਹਵਵਾਦ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦੀ ਿੈ (ਆਇਤ 9), ਉਿ 
ਹਵਵਾਦ ਹਜਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਇਿ ਮੂੰ ਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਹਜਸ ਦਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਉਸ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਆਰੂੰਿਕ ਮਸੀਿੀ ਅਦਾਹਰਆਂ ਹਵਚ 
ਮ ਸਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਅਹਨਿਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਿੈ। 

ਇਿ ਅਹਨਿਚਤਾ ਿੈ ਹਕ ਮ ਸਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਬਚੀ ਿੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਬਹਚਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮ ਸਾ ਦਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਮ ਸਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦ ੇ
ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਿੀ ਬਹਚਆ ਿੈ। ਉਸ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਹਮਤੀ ਅਹਨਿਚਤ ਿੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਿ ਮੱਕਾਬੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 
ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਨ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦ ੇਅੂੰਤ ਹਵਚ। ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬਹਚਆ ਿੈ 
ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਿ ਮ ਸਾ ਦੁਆਰਾ ਯਿੋਿੁਆ ਨ ੂੰ  ਹਵਦਾਈ ਸਮੇਂ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਚ 
ਮ ਸਾ ਦ ੇਸੁਰਗ ਨ ੂੰ  ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ “ਕਲਪਨਾ” 
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਿ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿੈ, ਉਸ ਹਵਚ ਮ ਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਦ ੇਲਈ 
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ਮੀਕਾਏਲ ਅਤੇ ਿਤਾਨ ਦੇ ਲੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਾਣੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਾਣੀ ਉਸ 
ਬਚੀ ਿੋਈ ਰਚਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਜਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਦ ੇ ਹਰਿਾ ਸੀ ਜੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਆਚ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਆਰੂੰਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇ ਲੇਖਕ 
ਉਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮ ਸਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹਕਿਾ ਸੀ।5 ਉਿ 
ਰਚਨਾ ਉਿੀ ਰਚਨਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੈ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  1 ਈਨੋਕ 
ਜਾਂ ਈਥੀਓਹਪਕ ਈਨੋਕ ਵਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬ ਤ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਰਚਨਾ 
ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਰੂੰਿਕ ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਅਦਾਹਰਆ ਹਵਚ 
ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਹਲਖਤ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਈਥੀਓਹਪਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ 
ਸੂੰਿਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮਾਹਣਕ ਮੂੰ ਹਨਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਈਥੀਓਹਪਕ ਿਾਿਾ ਤੋਂ 
ਬਾਿਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਿੱਹਸਆ ਹਵਚ ਯ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਿਸਤਹਲੱਪੀਆਂ ਹਵਚ ਬਹਚਆ 
ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 1 ਈਨੋਕ 1:9 ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਈਨੋਕ ਇਕ ਗੁੱ ਝਲਦਾਰ ਰਚਨਾ 
ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਈਨੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਿ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਕ ਆਦਮ ਦੀ 
ਸਤਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਿ ਇਕ ਸੂੰਯੋਜਤ ਰਚਨਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਿੁਰ ਆਤੀ ਹਿੱਸਾ 
ਿਾਇਦ ਲਗਿਗ 170 ਈਸਾ ਪ ਰਵ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ 
ਇਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਸੀਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਿ ਰਚਨਾ ਿੋਰਨਾਂ 
ਗੱਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਿ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਇਤਿਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸੂੰਕੇਤਕ 
ਰਚਨਾ ਿੈ ਜੋ ਦੁਿਟ ਤ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੂੰਦੀ ਿੈ। 
(ਈਨੋਕ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਿਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਹਵਸਤਰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ, 
14, 15 ਆਇਤਾਂ ਤ ੇਹਟੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ।)  
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 C. ਕੁਿਰਮੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹਨਆਂ ਬਾਰੇ ਿਨੋਕ ਦਾ ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ (ਆਇਤਾਂ 14–16) 
 
 IV. ਇਕ ਤੁਲਨਾ: ਫੁੱ ਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਖੌਲੀਏ ਬਨਾਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਵਿਵਾਸੀ (ਆਇਤਾਂ  
  17–23) 
 A. ਫੁੱ ਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਖੌਲੀਆਂ ਹਵਰੱੁਿ ਹਚਤਾਵਨੀ (ਆਇਤਾਂ 17–19) 
 1. ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਹਚਤਾਵਨੀ (ਆਇਤਾਂ 17, 18) 
 2. ਇਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ (ਆਇਤ 19) 
 a. “ਿੜ੍ੇਬਾਜ਼” 
 b. “ਸਰੀਰਕ” 
 c. “ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ” 
 B. ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਸੀਿਤਾਂ (ਆਇਤਾਂ 20–23) 
 1. ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਹਨਿਚਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰਨਾ (ਆਇਤਾਂ 20, 21) 
 a. “ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਵਚ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ” 
 b. “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪਰੇਮ ਹਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ” 
 c. “ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ” 
 2. ਦ ਹਜਆਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਹਦਆਲ  ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਹਵੱਚੋਂ ਿ  ਹਖੱਚ ਕੇ  
  ਬਚਾਉਣਾ (ਆਇਤਾਂ 22, 23) 
 
 V. ਅੂੰਤ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਵਹਡਆਈ (ਆਇਤ 24, 25) 

ਹਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਜੇ. ਐਨ. ਡੀ. ਕੈਲੀ, ਏ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਹਦ ਐਹਪਸਟਲ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਜ ਡ, ਬਲੈਕਸ ਹਨਊ 

ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਲੂੰ ਡਨ: ਐਡਮ ਐਡਂ ਚਾਰਲਸ ਬਲੈਕ, 1969), ਹਵਚ ਸਫ਼ਾ 227 ਵੇਖੋ। ਕੈਲੀ ਨੇ ਹਕਿਾ 
ਿੈ ਹਕ “ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪਰਾਥਹਮਕਤਾ ਸਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸਰਬ-ਸੂੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।” 
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2ਹਰਚਰਡ ਜੇ. ਬੁਕਿਮ, “ਜ ਡ ਅਹਪਸਟਲ ਆਫ਼,” ਹਵਚ ਹਦ ਐਕਂਰ ਬਾਈਬਲ ਹਡਕਿਨਰੀ, ਰਚਨਾ ਡੇਹਵਡ ਨੋਏਲ 
ਫਰੀਡਮੈਨ (ਹਨਊ ਯਾਰਕ: ਡਬਲਡੇਅ, 1992), 3:1102 ਵੇਖੋ। ਬੁਕਿਮ ਨੇ ਸਝੁਾਅ ਹਦੱਤਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ 
ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਕ ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਹਵਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਸਨ। 3ਜੌਨ 
ਐਚ. ਈਲੀਓਟ, “ਪੀਟਰ, ਸੈਕੂੰਡ ਅਪਹਸਟਲ ਆਫ਼,” ਹਵਚ ਹਦ ਐਕਂਰ ਬਾਈਬਲ ਹਡਕਿਨਰੀ, ਰਚਨਾ  
ਡੇਹਵਡ ਨੋਏਲ ਫਰੀਡਮੈਨ (ਹਨਊ ਯਾਰਕ: ਡਬਲਡੇਅ, 1992), 5:287 ਵੇਖੋ। ਈਲੀਓਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਹਦੱਤੀ ਹਕ  
2 ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਕ “ਸੱਹਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੁਵਾਦੀ ਯਿ ਦੀ ਮਾਿੌਲ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰ ਦੇ ਸਨ।” 
4ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੀਓਨ-ਿਾਰਡ ਰੋਸਟ, ਜ ਡਇਜ਼ਮ ਆਊਟਸਾਇਡ ਦ ਹਿਬਰ  ਕੈਨਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਡਹੇਵਡ ਈ. 
ਗਰੀਨ (ਨੈਿਹਵਲੇ: ਅਹਬੂੰਗਡਨ, 1971) ਦਆੁਰਾ ਜਾਂਚ ੇਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਹਿੂੰਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝੋ। 5ਕੈਲੀ ਨੇ 
ਐਲਗਜੂੰਡਰੀਆ ਦੇ ਕਲੀਮੈਂਟ, ਓਰੀਜੈਨ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਚੀਬੱਿ ਕੀਤਾ। (ਕੈਲੀ, 265.)  
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